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Geachte heer, mevrouw,
“Als je een Klompenpad loopt, weet je zeker dat het mooi is!” Dat is één van de enthousiaste reacties die we
kregen van wandelaars. Dat er veel waardering is voor de Klompenpaden is inmiddels duidelijk. Het is een sterk
merk waarin recreatie en participatie samengaan. Juist in deze tijden genieten we van het landschap dichtbij
huis. Zeker nu doen we ons best om de Klompenpaden zoveel mogelijk toegankelijk te houden, binnen de
nationaal geldende richtlijnen.
Door de coronacrisis hebben we even gewacht met het delen van onze resultaten. In het Klompenpaden
Jaarbericht 2019 staan de belangrijkste feiten en cijfers overzichtelijk gepresenteerd. Al met al was het een
mooi jaar voor de Klompenpaden!
Mijlpaal
Een van de mijlpalen was de opening van het Benedeneindsepad en het Benedeneindsepad Kids in het
buitengebied van de gemeenten Lopik, Montfoort en Oudewater. Deze nieuwe Klompenpaden werden door
jong en oud enthousiast ontvangen. Want wat valt er nog veel te ontdekken vlakbij huis. Als je een Klompenpad
wandelt, beleef je meer dan een landschap alleen. Rust en ruimte, verhalen over erfgoed en bijzondere
diersoorten langs de route. En dat wandelen gezond is, weten we inmiddels.
Het blijft bijzonder dat de Klompenpaden goed onderhouden worden door lokale vrijwilligers. Zonder de
inspanning van de meer dan 1.100 vrijwilligers zou het nooit mogelijk zijn om de ervaring van het groeiend
aantal wandelaars ook mooi te houden. Ook zonder alle grondeigenaren die hun terrein openstellen voor
wandelaars zouden de Klompenpaden niet kunnen voortbestaan.
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We blijven verbeteren
Er is natuurlijk altijd wat te verbeteren. Daar blijven we samen met gemeenten, vrijwilligers, betrokken
grondeigenaren en onze collega’s in Gelderland ook de komende jaren graag aan werken. Want een
Klompenpad is van ons allemaal. Zo werken we met alle betrokken partijen verder aan een prachtig
Klompenpadennetwerk in de provincies Gelderland en Utrecht.
Wilt u nog meer weten over Klompenpaden? Neemt u dan gerust contact met mij op via telefoonnummer
030 22 19 737 of p.jansen@landschaperfgoedutrecht.nl
Met vriendelijke groet,

Pauline Jansen,
Projectleider Klompenpaden
Landschap Erfgoed Utrecht

Bijlage: Klompenpaden jaarbericht 2019
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